
KOPP JENŐ (1900-1977)

Január 13-án hosszas betegség
után - elhunyt dr. Kopp Jenő művé

szettörténész, a XIX. és XX. század
magyar képzőművészetének tudós kuta
tája, a Fővárosi Képtár 1935 és 1948
közöttí főigazgatója.

Első jelentősebb elaborátuma 1931
ben jelent meg Pécsett; e könyvecske
a magyar "táblabíróvl1ág" egyik leg
jelentősebb festőjének, Borsos József
nek művészetét tekinti át. A részletes
oeuvre-katalógust is nyújtó munka
színesen tárja elénk Borsos változatos

életpályáját, 'formai fejlödését, tragikus
művész-sorsát... Kopp Jenő könyve
nem mindennapi írói felkészültségről

is tanúskodik" - állapította még, e
műről a Magyar Művészet című folyó
irat recenzense, Horváth Henrik.

1943-ban - "Magyar biedermeier fes
tészet" címmel .- újabb monográfiát
írt Kopp Jenő; ezt 1944-ben egy bi
lingvis - francia és magyar nyelvű 
Derkovits-könyvecske követte, a Fran
coís Gachot által szerkesztett "L'Art
Hongroís't-sorozatban. A Kopp által
megrajzolt Derkovits-kép sok vonása
ma is helytálló, míndenekelőtt az a té
tele, hogy "Derlmvits alkotásaiban nem
csupán esztétikai kielégülést keres ...
Életműve - a művészet belső kérdé
seinek megoldásán túl - emberi hit
vallás is, amely megtagadva mínden já
tékos öncélúságot, utat mutat a jövő

fejlődése keresőinek." Ugyanebben a
kétnyelvű kismonográfia-sorozatban lá
tott volna napvilágot Gulácsy Lajosról
tervezett munkája is, amelyet a
"L'Art Hongroís" Egry-kötete borító
lapján - már hirdetett is a kiadó. A
sorozat megszakadása folytán azonban
e mű nem jelent meg, - valószinűleg

nem is készült el.
A felszabadulás után Kopp Jenő tö

retlen aktivitással folytatta munkássá
gat. 1947-ben írott "Új magyar festé
szet" című könyvének (Officina Kiadó)
különösen azok a passzusaí emlékeze
tesek, amelyek Szinyei Merse Pál, a
nagybányaiak és Rippl-Rónai művésze-

tét tárgyalják. E könyv - "lnLroduc
tíon a la peínture hongroíse", illetve
La moderna pittura ungherese" cím

mel - 1948-ban franciául és olaszul is
megjelent, a magyar kiadáshoz képest
megnövelt képanyaggal. 1948-ban "A
háromszáz éves pesti papnövelde" cím
mel adott közre egy kis könyvet, 1956
ban pedig a virtuóz technikájú natu
ralista szobrászról, a főleg portréábrá
zolóként jeles Kisfaludi Strobl Zsig
mondról publikált monográfíát. A 60-as
években a Zádor Anna és Genthon Ist
ván által szerkesztett négykötetes Mű

vészéti Lexikonnak (Akadémiai Kiadó,
1965-68) volt a munkatársa; a lexikon
számos cikkét ő írta, nagy alaposság
gal, példás tárgyi tudással.

Kopp Jenő művészeti kritikái is ma
radandó értékűek. A Katolíkus Szemle,
a Tükör, a Napkelet, az Élet, a Ma
gyar Művészet és a Szépművészet kö
zölte tárlati beszámolóit, könyvrecen
zíóit s egy-egy alkotót, egy-egy művé

szeti korszakot bemutató tanulmányait,
cikkeit. Giottóról csakúgy volt magvas
mondanivalója, mint id. Marleó Károly
ról vagy Lotz Károlyról. - az úiabb
magyar egyházművészetről csak~gy,

mint Fényes Adolfról vagy a szentend
rei művésztelep festőiről.

Esztétikai koncepcióit az idő nem
mindenben igazolta. A két háború kö
zöttí ún. "római iskola" szebrászalt és
restőrt ma már másként (sokkal több
fenntartással) látjuk, mint ö; megjegy
zendő azonban, hogy az 1947-es "Új
magyar festészet"-ben már Kopp sem
a neoklasszícísta "római íslcolá't-t te
kintette a második világháború előtti

magyar művészet csúcspontjának.
Megújulásra, továbblépésre, önmaga

korábbi, túlhaladott nézeteinek bátor
revideálására képes, nyi tott lelkű mű

értő és művészettörténész volt. Akik is
merték őt, emlékét szerétettel megőr

zik, - könyveit, értekezéseít; cikkeit
pedig míndig megkülönböztetett hely
fogja megilletni a magyar művé

szettörténeti irodalom termékei között.
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